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CARRIS 
 

 

AQUISISIÇÃO DE 408 NOVOS AUTOCARROS 

Uma aposta na melhoria da qualidade do serviço 

 

EMPRESA 

A Companhia Carris de Ferro de Lisboa é uma empresa pública responsável pela 

prestação do serviço de transporte público de superfície de passageiros em linhas de 

autocarros e de carros eléctricos. Desde há 134 anos que a Carris presta um importante 

serviço para o desenvolvimento e modernização da Área Metropolitana de Lisboa 

procurando responder adequadamente às necessidades crescentes de mobilidade, 

implementando múltiplas medidas em diversas áreas da sua actividade com repercussões 

positivas interna e externamente, a nível económico, social e ambiental. 

 

Actualmente, a Carris transporta cerca de 240 milhões de passageiros por ano, com 

recurso a uma frota de 758 autocarros, 58 carros eléctricos, três ascensores e um 

elevador, tendo vindo a introduzir várias medidas de forma a contrariar a perda de quota 

de mercado, contribuindo para uma maior e melhor mobilidade da população. No final do 

ano de 2006, o efectivo da empresa era constituído por um total de 2 681 trabalhadores. 

A Carris foi, a nível nacional, o primeiro operador público de transportes a ter globalmente 

certificado o seu sistema de gestão da qualidade, segundo a norma de referência NP EN 

ISO 9001: 2000, bem como o serviço de várias carreiras de acordo com a NP EN 13816: 

2003. 
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PROJECTO 

A Carris entende que o transporte público é a resposta adequada às necessidades 

crescentes de mobilidade, dado que,  cada vez mais, as grandes cidades estão 

confrontadas com problemas ambientais, de congestionamento e de sinistralidade que, a 

par de questões económicas e sociais, tornarão insustentável o modelo em que a 

mobilidade tem assentado, tendo como base o transporte individual com a consequente 

perda de quota do transporte público. A empresa dispunha, em 2003, de uma frota de 

autocarros muito antiga, cifrando-se a idade 

média em 16,5 anos. Mas um conjunto de 

estudos realizados periodicamente salientou as 

vantagens técnico-económicas de substituição 

dos autocarros ao fim de 12 a 14 anos de vida. 

Por outro lado, a Carris estava a perder cerca de seis por cento de clientes por ano, 

tornando-se urgente a melhoria da qualidade do serviço e da imagem, nomeadamente 

através da renovação da frota de autocarros. 

 

Foram estas as principais razões que levaram a Carris a apostar num projecto de 

aquisição de 408 novos autocarros, com os seguintes objectivos: melhorar a qualidade de 

serviço oferecida aos clientes, aumentar o número de clientes, reduzir os custos de 

manutenção, reduzir a taxa de imobilização, melhorar a segurança da exploração e 

reduzir as emissões poluentes e de dióxido de carbono. 

 

ACTIVIDADES 

Foi elaborado um estudo prévio sobre os quantitativos de autocarros a adquirir e sua 

tipologia, tendo sido decidida a aquisição de 408 autocarros (368 standard e 40 minis). 

Para o efeito, foram lançados, em 2003, quatro concursos públicos internacionais. Na 

sequência da análise das propostas, foi decidida a adjudicação dos seguintes quantitativos 

de veículos: 348 standard a gasóleo, 20 standard a gás natural e 40 minis a gasóleo. Os 

novos autocarros foram entrando em funcionamento entre 2004 e 2006.  

 

Estes novos autocarros são mais confortáveis e seguros, dispondo nomeadamente de piso 

rebaixado, de um sistema de ajoelhamento (para facilitar a entrada dos clientes), de uma 
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rampa de acesso para cadeira de rodas, de sistemas de segurança (ABS e ASR), de 

controlo electrónico da suspensão, de sistema de vídeo-vigilância, de ar condicionado e de 

protecção da cabina do motorista (em 20 autocarros das carreiras da madrugada). Todos 

estes veículos cumprem a directiva comunitária “Limite Euro 3”.  

 

Esta aquisição envolveu um investimento de 59,8 milhões de euros, tendo a Carris 

recorrido a financiamento bancário, com aval do Estado. 

 

 

RESULTADOS 

O projecto de renovação da frota da Carris revelou-se um 

sucesso, que pôde ser avaliado por um conjunto de pontos 

positivos que se foram evidenciando. O índice de 

satisfação de clientes (segundo o modelo ECSI), cresceu 

de forma significativa, tendo passado de 54,2 por cento 

em 2005, para 60 por cento em 2006. Ou seja, a generalidade dos clientes mostra-se 

satisfeita com o serviço que é prestado pela Carris. Por outro lado, a Carris, que vinha 

perdendo cerca de seis por cento de clientes ao ano, desde há vários anos, sobretudo a 

favor do transporte individual, viu a situação melhorar drasticamente em 2006, pelo facto 

de se verificar uma quebra de apenas 2,5 por cento. Este valor manteve-se no primeiro 

semestre de 2007. 

 

Verificou-se igualmente uma redução significativa no ruído exterior dos autocarros: 

passou de 85 decibéis nos autocarros da frota antiga para 76 decibéis nos autocarros da 

frota nova. Recorde-se que o limite legislado pela Directiva 92/97/CE é de 80 decibéis. A 

vibração dos veículos reduziu também significativamente.  

 

A redução dos custos de manutenção é outro dos factores a realçar, nomeadamente em 

termos do valor anual (estimado em 3,2 milhões de euros). De notar que a idade média 

da frota, que era de 16,5 anos em 2003, passou para 6 anos em 2006. A taxa de 

imobilização dos veículos, que em Dezembro de 2003 atingiu um valor acumulado de 12,7 

por cento, é actualmente de 8,9 por cento. 
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A instalação do sistema de vídeo-vigilância e da protecção da cabina do motorista é outro 

dos aspectos a destacar, pois contribuiu decisivamente para a melhoria da segurança dos 

clientes, dos motoristas e do próprio material circulante. Tornou-se uma mais-valia de 

grande importância, sobretudo nas carreiras da madrugada, onde se registam mais casos 

de actos de delinquência. 

 

No que diz respeito às emissões poluentes e de Gases com Efeito de Estufa, registou-se 

respectivamente uma redução, por veículo, de 45 por cento de óxido azoto, 70 por cento 

de hidrocarbonetos, 61 por cento de monóxido de carbono, 74 por cento de partículas e 

de 8 por cento de dióxido de carbono. 

 

Mais informações em: www.carris.pt 

 


